بسمه تعالي

رزومه شخصي
-

نام :رحيم

-

صادره از :تبريز

نام خانوادگي :همزبان قراملكي
تابعيت :ايراني

وضعيت سربازي  :داراي پايان خدمت
-

فرزند :احمد

تاريخ تولد1431/01/01 :
مذهب :شيعه دوازده امامي

مدت حضور درجبهه  11 :ماه

جانبازي  :ده درصد

عضوهيات علمي دانشگاه تبريز ؛ دانشكده اللهيات و علوم اسالمي ،گروه معارف

تحصيالت حوزوي
-

ورود به حوزه 1431

-

اشتغال به درس خارج فقه واصول بمدت  11سال در محضر برزگان حوزه علميه مقدسه قم

مدارج علمي حوزه علميه قم
-

سطح  4دفاع پايان نامه 1431

-

سطح  3درحال تدوين پايان نامه

دوره هاي خاص
دوره عمومي موسسه در راه حق
دوره تربيت مربي كودك دفتر تبليغات اسالمي
دوره تربيت مربي مشاوره واخالق موسسه آموزشي امام خميني قم
دوره زبان انگليسي سازمان فرهنگ و ارتباطات  -دفتر قم

كارگاه ها
-

كارگاه روش هاي نوين تدريس

 -كارگاه روش هاي نوين ارزشيابي

-

كارگاه روش تحقيق

 -كارگاه روش تدوين مقاله علمي

-

كارگاه فرق ومذاهب اسالمي

 -كارگاه شناخت مسيحيت

-

كارگاه رسانه

فعاليتهاي پژوهشي

-

همكاري با پروژه مجموعه احاديث اداري ،دفتر بررسي ارزشهاي حاكم بر نظام اداري وابسته به سازمان امور
استخدامي كشور

-

همكاري با انجمن مديريت اسالمي – قم

-

دبير علمي همايش ملي حجاب و عفاف  :دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز

 -همكاري با پژوهشگاه فرهنگ اسالمي

آثار علمي
-

مقاله توسعه تكنولوژي نظامي و دفاعي از ديدگاه حضرت امام (ره) – سمينار بررسي انديشه هاي دفاعي امام
خميني(ره) سال 11

-

مقاله مفهوم توسعه يافتگي از ديگاه امام (ره) – همايش توسعه از ديدگاه اسالم – دانشگاه مفيد قم سال 11

-

مقاله اخالق شرطه (پليس)

-

مقاله واليت فقيه از ديدگاه فقهاء

-

كتاب « راز دجله» زندگينامه سردار شهيد مهدي باكري به پيشنهاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي دفتر قم

-

جزوه ي تاريخ اماكن اسالمي براي دانشگاه علمي كاربردي سازمان حج و زيارت

-

جزوه ي منابع تفكر اسالمي براي دوره تخصصي شيعه شناسي حوزه علميه تبريز

تدريس در حوزه
تدريس دروس حوزوي در سطوح مختلف از سال  1431تا كنون

تدريس در دانشگاه
-

معارف اسالمي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران

 -معارف اسالمي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان تبريز

-

فقه و اصول دانشگاه تربيت معلم آذربايجان تبريز

 -فقه و اصول دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز

-

معارف اسالمي دانشگاه تبريز

-

احكام و مناسك حج – اسرار حج – تاريخ اماكن اسالمي – اخالق و آداب سفر – بهداشت روان در حج – براي
كارگزاران حج استان آذربايجانشرقي

فعاليتهاي آموزشي
-

كارگاه مديريت فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسكو

-

كارگاه شيوه هاي جذب جوانان به نماز دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر

-

كارگاه مديريت اسالمي سازمان صنايع استان آذربايجانشرقي

-

كارگاه مديريت مساجد و آسيب شناسي وضعيت موجود – سازمان تبليغات اسالمي استان آذربايجانشرقي

-

كارگاه مديريت هيئت هاي عزاداري حسيني و آسيب شناسي وضعيت موجود – سازمان تبليغات اسالمي استان
آذربايجانشرقي

-

كارگاه مديريت اسالمي الگوي مصرف  :سازمان جهاد سازندگي استان آذربايجانشرقي

-

كارگاه حجاب و عفاف مديريت فرهنگي دانشگاه تبريز

تبليغ
-

اعزام به روستاها وشهرها در ايام تبليغي در زمان تحصيل در حوزهعلميه قم

-

اعزام به جمهوري آذربايجان براي تبليغ

-

برگزاري جلسات گفتمان جوان سازمان تبليغات اسالمي در طول سال

مسئوليتهاي اجرايي
-

مسئول امور مالي جهاد سازندگي شهرستان آذرشهر

-

مدير و مدرس مدرسه صاحب الزمان (عج) شهر گؤي تپه در جمهوري آذربايجان

-

معاون آموزشي مدرسه شهابيه قم وابسته به جامعة المصطفي العالميه

-

مدير برنانه ريزي آموزشي نظام پايه اي جامعة المصطفي العالميه

-

مدير تحصيالت تكميلي مدرسه تخصصي فقه و اصول قم وابسته به جامعة المصطفي العالميه

-

مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه آزاد اسالمي منطقه 1و14

-

عضو كميسيون دانشجويي استانداري

-

عضو شوراي جذب هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي منطقه 1

-

عضو هيات رئيسه دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز

